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Svenska Volkswagenteamen mötte världspressen i 

Barcelona 
 

Nedräkningen för rallycross-VM 2015 har börjat. På måndagen presenterades 

samtliga förare på en presskonferens i Barcelona. De svenska Volkswagenteamen 

var på plats och Marklund Motorsport passade på att premiärvisa sin nya VW Polo 

RX. 

– Den såg fin och riktigt snabb ut, konstaterade Per-Gunnar Andersson, som 

tillsammans med förarkollegan Toomas Heikkinen, lyfte täcket av bilen inför den 

församlade världspressen. 
 

VM 2015 inleds i Montalegre, Portugal 24-26 april. Med mindre än två veckor kvar 

samlade arrangerande IMG samtliga team till en presskonferens i Barcelona. Där, på 

Formel 1-banan Circuit de Barcelona-Catalunya 20 km nordost om centrum, ska årets 

tionde VM-deltävling i rallycross avgöras 18-20 september. 

– Rallycrossbanan är under byggnation och inte klar ännu, berättar Johan Kristoffersson 

från Volkswagen Team Sweden.  

Någon närmare inspektion av den blev det därför inte. 

 

Kristoffersson och teamkollegorna Tord Linnerud och Ole-Christian Veiby lade i stället tid 

på intervjuer, fotografering och mingel. 

– Det var även kul att se alla team, träffa förarna och titta lite på konkurrenternas bilar. 

Under en sådan här dag blir det ganska påtagligt att premiären snart är här, säger Johan, 

som på presskonferensen kunde intyga att förarna i Volkswagen Team Sweden kommer 

väl förberedda till säsongsstarten. 
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Marklund Motorsport representerades av P-G Andersson och ”Topi” Heikkinen, som i nya 

overaller för säsongen premiärvisade teamets Volkswagen Polo RX. Med den hoppas 

fjolårets VM-tvåa i teammästerskapet kunna vara med och konkurrera om guldet 2015. 

Individuellt hoppas förarna också på stora framgångar. Inte minst gäller det teamets 

svensk, P-G Andersson. 

– Jag är glad för att jag fått den här möjligheten av Marklund Motorsport och känner mig 

väl förberedd för uppgiften. Jag kör för medaljer, sa han bland annat. 

 

Under den tid som är kvar till den första av totalt 13 deltävlingar i mästerskapet väljer de 

svenska Volkswagenteamen att ladda på olika håll. 

– Vi åker till Portugal nästa vecka för ett fyra dagar lång test på Lousada-banan, berättar 

Andersson.  

Volkswagen Team Sweden kör sitt nästa och sista test inför premiären hemma i Arvika i 

slutet på den här veckan. 

 

Kalender, FIA World RallyCross Championship 2015 
 

1. 24-26 april, Montalegre, Portugal 
2. 1-3 maj, Hockenheim, Tyskland 
3. 15-17 maj, Mettet, Belgien 
4. 22-24 maj, Lydden Hill, Storbritannien 
5. 19-21 juni, Estering, Tyskland 
6. 3-5 juli, Höljes, Sverige 
7. 7-8 augusti, GP3R, Kanada 
8. 21-23 augusti, Hell, Norge 
9. 4-6 september, Loheac, Frankrike 
10. 18-20 september, Barcelona, Spanien 
11. 2-4 oktober, Istanbul, Turkiet 
12. 16-18 oktober, Franciacorta, Italien 
13. 27-29 november, San Luis, Argentina 

 


